
فصل من كتاب
(أساطي الولي والنظام العالي الديد)

لـ سلمة الصري

 نظريات عديدة ت طرحها على مر السني لاولة تفسي اسم (الاسونية)، وكشف العن القيق��ي ل��ا،
 والسر وراء اختيار رموزها وطقوسها. والكثي من هذه "النظريات" صحيح ف حد ذاته وإن اختلف��ت

 ) جعية طWبUقية سرية، تقدم للعضو ف الستوياتFreemasonryالنظريات فيما بينها، لن (الاسونية 
 الول تفسيا معينا لغزى رموزها ث إن نح ف الترقي تدرييا إل الستويات العلى كشفوا له طبقات
 جديدة من العان لنفس الرموز!.. وكلما اقترب من قمة الرم الطبقي (الذي هو الشكل التنظيمي التبع

  فpتح له الزيد من بوابات السرار إل أن يصل للقمة والدرجة1داخل الماعات السرية منذ قدي الزمان)
   فيتم إطلعه على العن الباطن القيقي للرموز والعلمات الت ل يدري العضاء النتسبون2 33ال� 

للطبقات السفلى إل ظاهرها.

 فالظاهر للعامة أن الاسونية تأخذ رموزها وطقوسها من حرفة البناء وخاصة من العتقد اليهودي ف بناء
خ تكوين الاسونيةSolomon's Temple"هيكل" سليمان  احث قليل ف تاري   ، ث إن تعمق الب

  ، ث إنKnights Templarفسيصل لصلتها بالمعية الكاثوليكية الصليبية العروفة بفرسان اليكل 
 زاد من حدة نظره وتعمق أكثر ف البحث فربا ينتبه لرتباط الاسونية بأساطي أخرى حيكت حول قصة

Towerبناء برج بابل   of  Babylonالذكور ف التوراة، أو بناء الهرامات ف مصر القدي��ة  
 الفرعونية، أو أن القصود أصل ب� "البناء" عند الاسون هو مفهوم رمزي معنوي لبناء وتصميم وهندسة

مشروعهم طويل المد والذي يعتمد على السرية ويسعى ل� "استكمال الناقص".
 وهو مفهوم أتدث عنه ف فصل آخر عند توضيح مغزى صورة الرم الناقص غي الكتمل والت ت��دها
 على الدولر المريكي، وأيضا كشعار للجماعة السرية التاريي��ة الس��ماة التن��ورين (اليلومين��ات

Illuminati م، نفس سنة توقيع إعلن الستقلل المريك��ي1776) والت ت إعلن تأسيسها سنة  
3عن بريطانيا، وهي السنة الكتوبة أيضا على الدولر على قاعدة الشكل الرمي الناقص!

 تجده مثل في الجماعة الفلسفية السرية الباطنية المسماة (إخوان الصفا وخلن الوفا) أيام العباسيين، كما تجده1
 ) والتي هي دين ظهر في أمريكا في الخمسينيات ثمScientologyحديثا في جماعة السينتولوجي (أو العلمولوجيا 

تطور حتى صار له اليوم الكثير من التباع المشاهير مثل جون ترافولتا وتوم كروز!
 وهو شيء نادر، ول يNسمح به إل لقلة تم التأكد من ولئها التام وقدرتها على حفظ السرار وقبول عقائد غريبة أقل ما2

يقال عنها أنها شيطانية!
  =C = خمسمائة، والـ D = ألف، والـ Mدد الكلي المقصود. فـ الحروف اللتينية ترمز لقيم عددية، وبجمعها تعرف الع3

 = واحد.I = خمسة، والـ V = عشرة، والـ X = خمسين، والـ Lمائة، والـ 



  ، أذك£رك بعدة حقائق معروف��ةFreeMasonry لكلمة الاسونية الباطنوتهيدا للحديث عن العن 
 عنها. فنظام التأريخ\التقوي عند الاسون متلف عن التأريخ اليلدي العتمد ف الغرب. . فإذا ك��انت

  عل��ى الس��نة4000 "نورانيا"، بزي��ادة 6000 ميلديا فإنا عند الاسون تكون 2000السنة هي 
  (والت تعن بعد اليلد أو "فA.D ق.م ، ويغيون حروف ال� 4000اليلدية، أي أن تقويهم يبدأ 

 أي: ف سنة النور!Anno Lucis الت تعن A.L) إل حروف Anno Dominiسنة الرب" 
 ويكن أن ترى بنفسك هذه الصور التاريية  لطلب التحاق جال الدين "الفغان" - اليران ف القيقة

) الاسونية، ث رئاسته له. (لحظ التاريخ)Lodges- بأحد الافل (أو اللودجات 
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 “يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة -جمال الدين الكابلي الـذي مضـى مـن عمـره سـبعة وثلثـون سـنة-:4
 بأني أرجو من إخوان الصفا وأستدعي من خلن الوفا، أعني: أرباب المجمع المقـدس الماسـون؛ الـذي هـو عـن الخلـل
 والزلل مصون، أن يمنوا علي ويتفضلوا إلي بقبولي في ذلك المجمع المطهر وبإدخالي في سلك المنخرطين فــي ذلــك

المنتدى المفتخر، ولكم الفضل”
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 لوج كوكب الشرق5
1255نمرة 

1878/5878 جنايو 7في القاهرة بمصر و
إلى الخ جمال الدين المحترم.

  الماضي، وبأغلبية الراء صار انتخابكم رئيس محـترم لهـذا اللـوج لهـذا العـام؛ ولـذا قـد28إنه لمعلوم لديكم بأن في جلسة 
 نهنيكم ونهني ذواتنا على هذا الحظ العظيم، وعن أمر الرئيس محترم الحالي أدعو أخوتكم للحضور يوم الجمعــة القـادم

  عربي بعد الغروب إلى محفل هذا اللوج لجل استلمكم القادوم بعد إتمـام مـا يجـب مـن التكريـز2 الجاري الساعة 11
  أفرنجي مساء تكريز رئيـس محـترم لـوج كونكــورديه، فالرجـاء6 الجاري الساعة 10العتيادي، ثم سيصير يوم الخميس 

 حضوركم في اليوم المذكور للشتراك في الشـغال، وفـي الحـالتين ملبسـكم تكـون سـوداء، ورباطـة الرقبـة والكفـوف
.بيضاء، واقبلوا منا العناق الخوي

كاتب سر
نقول سكروج



  (البجل الندسي الستخدم لرس��م ال��دوائر)Compassesالاسون أشهر الرموز هو الفرجار وعند 
 . فيمكن أن يقال للعضو الع��اديG ، وف وسطهما حرف ال� Squareالتداخل مع الزاوية القائمة 

 (أي الذي ل يزال ف الدرجات السفلى الدنيا للتنظيم الاسون) أن الاسونية تعن (البنائي الحرار) ولذا
 تستخدم رموزا هندسية.. فالفرجار للدوائر والزاوية القائمة لضبط الزوايا العمارية. لكن إن وصل ه��ذا
 العضو يوما للطبقة العليا فقد يقال له أن الرمز يعن ف القيقة "هندسة" الله للعال عند خلقه!، ويت��م

 Demiurge للكائن الفلسفي السمى الدييإرج Blakeإطلعه على معن لوحة الرسام ويليام بليك 
 وهو يضع فرجاره على الكون لقياسه.. وربا يطلعونه على جلة ف العهد القدي عن خلق الع��ال ع��ن

، إل.6طريق الله الذي قاس دوائر السماوات والرض بالفرجار

 وربا يكون العضو لاحا فيلحظ أن شكل (الفرجار والزاوية القائمة التداخلي) هو ف القيقة اختصار
 للنجمة السداسية، لكن سيصعب عليه فهم مغزى النجمة نفسها إن ل يكن دارسا للعقيدة الباطنية ال��ت
 تفسر تعانق الثلثي بأنه رمز ل� "اتاد" الالق والخلوق، واتاد العناصر اليميائي��ة الربع��ة للطبيع��ة

Four Elements - نار وماء وهواء وتراب)  Fire Water Air Earthواتاد الطبيعة ،  ( 
 الذكرية والنثوية، وتشابك نظام دوران الكواكب ف أفلكها (العليا، السماوية) م��ع أق��دار البش��ر
 وحيواتم (السفلى، الرضية)، إل آخر هذه الزعبلت والساطي ومص��طلحات التنجي��م والس��حر

والعتقدات الباطنية السرية الكفرية والت ستجد الكثي منها مشروحا ضمن فصول أخرى لذا الكتاب.

27 العدد 8س{فر المثال، الصحاح 6
 و�ع{ن�د�م�ا ث�ب�ت� الر�ب� الس�م�اء�، و�ح{ين� ر�س�م� د�ائ{ر�ة� الNفNق{ ح�و�ل� و�ج�ه{ ال�غ�م�ر{، كNن�تN هNن�اك�.)27( 

( 27 When He prepared the heavens, I [Wisdom] was there; when He drew a circle upon the face of the deep and 
stretched out the firmament over it, )



  ف البدية النليزية. فالاسونية -7، الرف ذي الترتيب Gونفس الشيء تده ف رمزية حرف ال� 
 والعقيدة الباطنية بشكل عام، والت الاسونية مرد جزء صغي منها - تب تميل الرموز طبقات وطبقات

من العان، لخفاء العن القيقي الراد.
   أو رب��ا للل��ه7Geometry يرمز للهندسة Gفقد يقال للعضو الاسون الخدوع أن حرف ال� 

God أو ربا للكلمة الاسونية الشهية الت يقصدون با خالق العال (الهندس العظم للكون Great 
Architect of the Universe ا أن ال�Ïكشف للعضو يومÐلكن قد ي  ..(Gف القيقة أول   

  والت تنطق (نوسيس) ، ما سيفتح للعضو طبقات من ال��دللت ويزي��حGnosisحرف من كلمة 
 الستار عن الكثي من الستور، ويفضح الداع الظاهري الذي ت تلقينه له عب السني، وتب��دأ سلس��لة

 The Secret للتنظيم الباطن Inner Circles إل الدوائر الداخلية Initiationضمه\إدراجه 
Orderويتم نقله من مرد عضو عادي يتم استغلله دون علمه إل مرتبة جديدة تستلزم م��وافقته ،  

  الستمرة عب الجيال ببطءThe Great Workالصرية على نذر نفسه تاما لدمة الطة الكبى 
وتؤدة، دون أن ينتظر رؤية النتيجة ف حياته، إذ ربا تتأخر مرحلة قطف الثمار لا بعد رحيله عن الدنيا!

 وعلى الرغم من كل هذا فإن البعض يوافق فعل على أن يكون ترسا ف اللة الباطنية، م��ع علم��ه أن
التخلص منه عند تعارض الصال هو أمر وارد جدا!..

 وعند الوصول لذه الرحلة يبدأ العضو ف النضمام إل أكثر من مفل ماسون متلف ف نفس ال��وقت،
 وقد ينال عضوية عدة حركات متلفة ف الظاهر لكنها ف القيقة فروع لنفس الشجرة. ولك أن تلحظ
 هذا عند دراسة تاريخ الشخصيات الت ساهت كثيا ف دفع المعيات السرية إل النور وتقديها للناس
 ف صورة جيلة ومشوقة ومثية لذب التباع وللقضاء على "الشائعات" السيئة الت كانت قد ب��دأت

تسري عن الفعال القبيحة والتعاليم الغريبة والطقوس الريبة لذه المعيات.
 جيو تعني أرض، وميتري تعني قياس، ومنها المتر: وحدة قياس الطول. وبتحليل الكلمات المركبة ستفهم معناها7

 بسهولة. فالجيولوجيا مثل هو علم دراسة الرض وطبيعتها، ومصدر الكلمة هو جيو: الرض ، و لوجيا: علم أو دراسة..
وهكذا



 بل ويÐسمح للعضو أن ينفصل عن التنظيم الفرعي الذي بدأ منه وأن يقوم بتأسيس تنظيم جديد يرأس��ه
 هو، لكن بيث يظل تابعا للرأس التنظيمي الساسي لكل هذه التنظيم��ات والماع��ات والمعي��ات

والركات، ومؤترا بأمره.
***

  بالنليزية، ولح��ظKnowledge) اليونانية تشي للمعرفة أو الغنوص (Gnosisوكلمة (نوسيس 
 أن أول حرف ف كلمة نوليدج صامت أيضا أي ل يÐنطق) .. وعقيدة اليان ب� "العرفة" ه��ي أص��ل

 ) ، وهو ف القيقة تصور متلف تاما للتصور العتادGnosticismالذهب الباطن السمى (الغنوصية 
عن العال.. فيجعل خالق الكون هو الشيطان ف حي يعل الشيطان هو حامل نور الرية إل البشرية!!

 وهذا التصور الفلسفي الشوه عن الله والكون وخلق العال هو عمود أساسي ف النظام الدين الب��اطن
Esoteric الذي يعتنقه من يسمون بال� Elite(النخب��ة) أو الوليج��اركي (الطبق��ة الاكم��ة  

Oligarchy والذين يسعون منذ قرون للق نظام عالي جدي��د (New  World  Order 
 يكونون هم على قمة هرمه بل منازع، كأشباه آلة، وجيع البشر عبيد لم، ف خضوع تام ورضا بالق

"الطبيعي" لؤلء "اللة" ف حكم العال وإدارته!!

 لكن ل أريد هنا التوسع ف أمور أناقشها ضمن صفحات الفصول الخرى، ولنعد الن لنركز على العن
 الباطن لسم الاسونية، وإن كان سيتبط حتما بالفصول الت تتحدث عن عقيدة القبال اليهودية الصوفية

Kabbalahوالنظرية الفلسفية الت تؤمن بلق العال من نور - وليس من ماء كما يعرف السلمون ،  
  أو العقول العشرة) عند فلسفة الفلطوني��ة الديث��ةEmanation- ونظرية الفيض (أو الصدور 

 والفلسفة العربية التأثرة بالفكار اليونانية. وهي كلها أساطي فلسفية يؤمن با الباطنية ويرفضون اليان
 بالكتب السماوية، لن نظرياتم الفلسفية تتيح لم أن يلموا بتحقيق حلمهم الوهي.. أن "يرتقوا" حت

 Genesisيصيوا يوما ما آلة!!.. وهذا الفهوم أتكلم عنه ضمن الفصل الذي يشرح سâفر التك��وين 
 (أول أسفار التوراة الرفة) وكيف دس مؤلفوه داخله فكرتم الشوهة عن الل��ه وخل��ق آدم وح��واء

والروج من النة إل.
***

A.Lليست صدفة أن الاسون يؤرخون سنتهم بنسبتها إل النور 
 وليست صدفة أنم يÐرجعون أصول عقيدتم السرية للحضارات القدية كالبابلية والفرعونية. وليس��ت
 صدفة أن من رموزهم الرم والشمس والعي. بل كل هذا مرتبط ومترابط إن دققت النظ��ر ف قل��ب



 عقيدتم الخفي. فبنو إسرائيل تأثر كثي منهم بفترة الياة ف مصر القدية تت حكم فرعون وهام��ان
  حت أن الصنم الصري، عجل أبيس، أثåر فيهم دينيا فعبدوا العجل بعد خروجهم8وكهنة آمون والسحرة

 من مصر!.. ث بعد قرون تعرض اليهود لتأثي حضارة وثنية أخرى قهرتم فتأثروا با، وأقصد فترة السب
  وعقيدة تقديس الكواكب وبناء "هياكل" أرضية ترمز9البابلي، حيث تعلموا هناك بقايا سحر العراقيي 

 لا (أي معابد)، مع أن بن إسرائيل أنفسهم هم سللة إبراهيم عليه السلم الذي ج��ادل الب��ابليي ف
  .. لكن مأساة بن إسرائيل أن��م10عقيدتم ودعاهم للتوحيد وترك عبادة الشمس والقمر والكوكب 

 كانوا يتأثرون بديانات الضارات التقدمة الوثنية الت عاشوا وسطها. لكنهم نسوا دعوة أبيهم إبراهي��م
 ، وتطيمه للصنام، فترى اليهود يعترفون ف التوراة أنم عاشوا فترات طويلة يعبدون أص��نام11للنمرود

12الكنعانيي والبابليي! 

 ومن الصنام الت عبدوها بعل (والذي يعن السيد)، وعشتار (الت هي عشتاروت وإيزيس وأفرودي��ت
  كما ترى ف فصل آخر)،Goddessوفينوس، وباقي الساء الختلفة والوجوه التعددة لنفس "اللة" 

ومولوخ (أو موليك، الذي قدموا له قرابي  بشرية حية من الطفال لتحترق ف النيان!) إل.
 ) وال��تSun-Worshipلكن ما يهمنا هنا من كل هذه الستطرادات هو مسألة (عبادة الش��مس 

 تدها عند الصريي القدماء تت عدة صور ومسميات. فالش��مس ك��انت رع وأت��ون وح��ورس
 وأوزيريس. وتدها ف "مركبات الشمس" الت كانت توضع ف مقابر اللوك مع جثثهم النطة، وترم��ز

لرحلة "إله" الشمس اليومية ف الفق من الشرق إل الغرب.
 وعقيدة تقديس "الني العظم" الشمسي هي خيط يربط الكثي من الماعات الباطنية، حيث يعتق��دون

حتى أنه من اليهود من تحول كلية� إلى جانب المصريين وصار ثريا متفاخرا متعاليا متشبها بالفراعنة، وأقصد قارون8
102قرة بابل هاروت وماروت. انظر سورة الب9

 وما بعدها75نعام وهي في الحقيقة أصل فكرة التثليث كما سترى في فصل آخر!.. انظر ال10
258قرة الب11
 وهذا ملخص لتاريخ اليهود: آزر ولد إبراهيم، وإبراهيم ولد إسحق، وإسحق ولد يعقوب الذي يقال له إسرائيل. وإسرائيل12

 . يوسف بن يعقوب - عليهما السلم - هو الذي أدخل بني إسرائيل إخوته إلى مصر، وبعده بقرون12هو أبو السباط الـ 
 بNعث موسى الذي أخرجهم من مصر ومعه أخوه هارون. ولما عصي بنو إسرائيل أمر ال حكم عليهم بالتيه فـي صـحراء
 سيناء إلى أن يموت هذا الجيل كله. وبعدها قادهم خليفة موسى، يوشع بن نون الذي قادهم في القتال ضد الــوثنيين
 الفلسطينيين وتم الفتح ودخلوا الرض المباركة. وبعـده بقـرون ازدهـروا فـي عهـود طـالوت الملـك وداود وابنـه سـليمان
 عليهما السلم، ثم انتكسوا وانقسموا لمملكتين شـمالية وجنوبيـة، ثـم غزاهـم البـابليون العراقيـون وهـدموا "الهيكـل"
 وأسرهم نبوخذنص�ر إلى العراق ليعملوا سـخرة. ثـم بعـد عشـرات السـنين سـمح لهـم الفـرس بـالعودة إلـى فلسـطين
 وإعادة بناء "الهيكل". ثم عاشوا قرونا إلى أن جاءت فترة زكريا ومريم ويحيى وعيسى، وكان اليهود تحت حكم الرومــان.
 فلما كفروا بعيسى وحاولوا قتله تدهور حالهم تماما وهدم الرومان "الهيكل" مرة أخـرى بعـد أن كـان قـد أعيـد ترميمـه،

  م، وكونوا على مر القرون بؤرا للفساد. فكانوا في العـراق وهنـاك ألفــوا التلمـود70وتشتت اليهود في البلد منذ سنة 
 البابلي، وكانوا في السكندرية وهناك خلطوا عقيدتهم مع العقائد الفلسفية اليونانية والرومانية الوثنية، وكانوا في بلد
 العرب، وكانوا في أوروبا تحـت حكـم الكاثوليـك، وفـي بريطانيـا تحـت حكـم البروتسـتانت.. وكـان ازدهـارهم تحـت حكـم
 مسلمي الندلس.. وكانوا في أوروبا يحاولون إشعال الحروب العالمية، فنجحوا خلل الولى في هدم الخلفة العثمانية
 وتمكين الغرب من بلد العرب وخاصة فلسطين، ونجحوا خلل الثانية في نقل يهود أوروبا وروسيا إلــى الدولــة الجديــدة.
 وهم الن يجاهدون لتنفيذ خطوة ثالثة تتيح لهم تشـكيل عقـول شـعوب العـالم بحيـث يقبلـون اليهـود كحكـام صـرحاء لـ

ــا5 مليون في الكيان الصهيوني و 5"حكومة عالمية موحدة"!!.. واليوم تعداد اليهود المعلن هو حوالي    مليون في أمريك
اللف داخل إيران الشيعيةوالباقي موزعون على دول العالم كأذرع الخطبوط، ومنهم عشرات 



 أنه التمثيل الظاهري ل� "نور" الله، وستجده إن درست تاريخ الصابئة الندائية عبدة الكواكب، وتاريخ
  ف بريطانيا القدية، وتاريخ عقائد اليونان الغريق، والرومان ورث��ة الض��ارةDruidكهنة الدرويد 

 اليونانية، والفرس الوس، والبوذيي. ستجد الشمس على علم دولة اليابان، وعلى كرسي بابا الفاتيكان،
 وتيط كالالة بصور يسوع ف الكنائس، بل وستجدها ف كتب غلة الصوفية والتفلس��في الع��رب

القدماء!
 وأغلب هذا تد تفاصيله ف أماكن أخرى من الكتاب، أما ما أقصد التركيز عليه هنا فه��و الص��لة بي

(اسم الاسونية) و(عبادة الشمس) و(الضارة الصرية القدية).
  أنا ليست إنليزية الصلFreemason فضمن النظريات العديدة عن العن القيقي لكلمة ماسون 

 كما يوحي ظاهر المر، بل لعبة لفظية ذكية تمل ف طياتا كلمة (ابن الشمس) ف اللغة الصرية القدية
والت كانت تÐكتب بالرسوم اليوغليفية!!

 وقد ذكر العديد من الباحثي هذا الصل اليوغليفي للكلمة.. تده إن بثت ف الكتب القدية الكتوبة
ف القرن التاسع عشر، بل وف بعض الكتب الرسية الاسونية ذاتا!

 وسأنقل لك هنا صفحة من كتاب قدي لترى كيف يصف الاسون أنفس��هم، وم��اذا تعن الاس��ونية
عندهم.

 Stellar Theology الذي عنوانه Robert H. Brownففي الفصل الثامن من كتاب الؤلف 
and Masonic Astronomy(وهو عن ارتباط الفلك والتنجيم بالاسونية) ومطبوع سنة  

 1872 عدد يناير Freemason's Monthly ، تده قد أورد اقتباسا من اللة الاسونية 1882
  يقول:J. H. Littleمن مقال أحد كبار الاسون وقتها بولية فيجينيا المريكية 

 )Freemasons( وقع خلط كبي، منبعه هذا السم ذاته الذي نمله (يقصد البنائي الحرار 
  ب��العنFreeما جعل العديدين ل يدركون ماهيتنا ول معن اسنا. فالاسون ليسوا "أحرارا" 

 الذي قد يفهمه البعض من الكلمة، بل هم مقيدون بقواني مطلقة، وخدم للحقيقة، وللعهد الذي
 Profane 13. أما "الدناس" Dutyقطعوه على أنفسهم.. النقياد التام لا يقتضيه الواجب 

 الدنيويون فأحرار، على عكسنا. والصل اللغوي لسنا يوض�ح ه�ذا. فم�ع أن اس�نا ه�و

 وهو مصطلح ماسوني تحقيري لكل من ليس منهم. وهو يشبه طريقة اليهود في وصف كل البشر من غير اليهود13
 ). وهذه النزعة الستعلئية تحدث عنها كبير مؤلفي الماسون، ألبرت بايك، مادحاGentilesبأنهم (أمميون) أو (جوييم 

17 الفصل Morals and Dogmaإياها في كتابه الهام 



Freemasonإل أنه ليس من أصل إنليزي!، بل ول تنظيمنا نفسه إنليزي. ولي��س أص��ل  
 السم أوروبيا حديثا أو يونانيا إغريقيا.. وليس لتينيا ول فينيقيا ول كلدانيا ول  عبانيا.. ب��ل
 أقدم من كل هذا. مصدره أمة قدية كان لا أنظمتها وصروحها وآدابا قبل أن يوجد أبراه��ام
 (يقصد إبراهيم عليه السلم) أصل. إن أصل السم هو لغة مصر القدية. تلك البلد الرائعة ال��ت
 حفظت - وزادت - مياث العلوم والفنون. تلك البلد الت أقامت نظام حكم يعتمد على الكهنة
 واللوك، فبهر العال. تلك البلد الت اجتمع فيها رجال العلم وكونوا جاعات س��رية حكم��ت
 الدولة وأبدعت لغة باطنية، وشيدت أعمال هندسية منصوبة يذهل بقاؤها لليوم عقول البش��ر.
 وعند هؤلء الكماء العلماء كان للشمس الكانة العليا من التقديس.. فهي التمثيل الظاهر لقوى

 .Child تعن الطف��ل Mas. وكلم��ة Phreالياة والنور. ف لغتهم كانت الشمس تدعى 
 ولذا، وحيث أنم "مولودون من النور"، أي من العرفة بكل أنواعها، الادية والخلقية والعقلية

ال الشمس Phre-massenوالفكرية، أطلقوا على أنفسهم   Children of the ، أطف
Sun أو أبناء النور ،Sons of Lightوكانت مارساتم الروحية قائمة على تنقية النفس . 

 والعمل على تقيق الكمال البدن والسيطرة على الهواء، والسمو بالخلق، ون��ذر النف��س
للدراسات الفكرية التعمقة لكل العلوم. وهذه هي الاسونية.. ونن حقا أبناء النور)

 وهذا القتباس هام ف معناه ومغزاه، لتفهم العقلية الاسونية، وكان يب أن يÐنقل للعربية أبكر من ه��ذا،
 لننتبه للصلة بي الفراعنة (الذين بنوا العابد والصروح العديدة) وبي جعية البنائي الح��رار الاس��ون

14(بحافلهم وطقوسهم ورموزهم)! 

  يضع بعض التعاريف والفاهيم الاسونيةBrownوف نفس الكتاب، أول الفصل الامس، تد الؤلف 
ف صيغة سؤال وجواب، وسأترجم لك أول سؤال منها:

س - تت أي اسم كان الاسون يÐعرفون ف قدي الزمان؟
 ).Sons of Lightج - قبل بناء هيكل سليمان بفترة طويلة، كان الاسون يÐعرفون باسم (أبناء النور 

  أو أي مرادف له ف اللغاتLight) أي النور Luxوكان القدماء يارسون الاسونية تت اسم (
القدية الختلفة.

  ، وستتضح لك بعد قليل الصلة بين معابد الفراعنة، والهيكلTempleمقر الجمعيات الماسونية يسمى معبدا أو هيكل 14
المنسوب لسليمان، وهياكل عبدة الكواكب، وكيف يرتبط كل هذا داخل العقيدة الباطنية



 ) لسم الاسونية، مقال جيد وق��دي ت��ده - إنCopticوما يؤكد الصل الصري القدي (القبطي 
 !!1858بثت - ف إحدى مطبوعات سنة 

ففي اللد الول من اللة الفصلية المريكية عن الاسونية وعلومها 
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 WM. S. Rockwell للمؤلف 205 تد مقال ف صفحة Albert Gallatin Mackeyمن ترير 
)15أو (أصل أساء الرفة  Origin of the Names of the Craftبعنوان 

 يقول فيه: "وعلى الرغم من أن السم ال��ذي نمل��ه - ن��ن الاس��ون، البن��ائي الح��رار
Freemasons"مرتبط فعل ب� "فكرة" البناء، إل أن الرتباط ف القيقة هو ب� "رمزي��ة -  

البناء أكثر منه بعمليات البناء والتشييد الفعلية!"
  وما بع��دها ت��د209ويستمر مقاله ف كشف الصول اللغوية لصطلحاتم الاسونية.. ففي صفحة 

 تأصيله اللغوي لشتقاق كلمة (فري ميسن) من اليوغليفية، وعلى الخص من النطق الغرب لسم "إله"
 ) ليستخرج نفس العن الذي أش��رتms) مع كلمة (طفل Ra أو Reالشمس الصري القدي (رع 
16إليه سابقا.. أبناء الشمس! 

وهو مقال جيد لكن لغته النليزية قدية بعض الشيء، فارجع إليه على النترنت إن أردت.

 والقيقة أن ل أجد شرحا وافيا للشتقاق اللغوي للكلمة يرضين، فقم��ت بنفس��ي بتعل��م مب��ادئ
 اليوغليفية من مراجعها لتأكد من السألة. كانت عملية بث طويلة لكن مثم��رة بم��د ال وفضله
 وتوفيقه، وهي من الثمرات الشخصية الت اكتسبتها خلل عملية التحضي لذا الكت��اب. وق��د دفعتن
 مسائل أخرى - ستجدها ف هذا الكتاب - إل تعلم البدية العبية واليونانية أيضا، ما عاد عليü بالنفع

ف فهم الكثي من السائل اللغوية الت تران أذكرها ف سياق الكلم. وهذا من فضل رب.
 فقبل يومي فقط من كتابة السودة الول لذا الفصل كنت ف زيارة لكتبة السكندرية لن احتج��ت
 مرجعا لغويا ف اللغة القبطية.. ووقفت ثلث ساعات - لزدحام القاعد يومها - أقرأ، إل أن وصلت
 بمد ال للفقرة الت احتجت إليها. وهذا النوع من التعب هو الفترض أن يكون سائدا بي الس��لمي،

  هو أحد أوصاف الماسون لجماعتهم. ول أريد التوسع في هذا الهامش في دللة الكلمة، لكن لكCraftوالحرفة\المهنة 15
 أن تعرف أنها مرتبطة بتصورهم الباطني عن الله خالق العالم، الذي يصفونه بالمهندس العظم للكون، ومرتبطة

 بالعقيدة الغنوصية الصوفية عن "الصانع\الحرفي" الذي هو - عندهم - الخالق "الحقيقي" للعالم.. ومرتبطة أيضا بفكرة
 البناء، وبالفلسفة الفلطونية عن بداية الخلق، بل ومرتبطة أيضا بالمعنى الباطني الذي تم إقحامه في الناجيل لوصف

"مهنة" المسيح بأنه "نجار"!!.. وكل هذا تجد ربطه وتأصيله - بإذن ال - في الفصول الخرى
  والتي تعني طفل! وهوmsويشير أيضا في السياق لشتقاق اسم موسى عليه السلم من نفس الكلمة المصرية 16

اشتقاق سأشرحه لحقا باستخدام مصادر بحثية أخرى



 لن الرسول صلى ال عليه وسلم أمرنا بالتقان وبالتحقق من العلومة قبل نقلها ونشرها. وقد بثت قدر
Freeالستطاعة فوجدت فعل أن النطق النليزي لكلمة (فري ميسون   Masonهو نطق (اب��ن ( 

الشمس) ف اليوغليفية!
والن إليك خلصة هذه السألة اللغوية.

***
  تعن باليوغليفية - (أو لتحري الدقة، نقول "تعن باللغة الصرية القدية"، لنPhremassenكلمة 

  ما هي إل الرسوم التصويرية الت كانت تنقش على الوائط أو ال��بدي،Hieroglyphاليوغليفية 
Ancientأما اللغة النطوقة فيقال لا ف الراجع   Egyptian  Languageابن الش��مس - ( 

Child of the Sunأو بعن أدق (الولود من رع إله الشمس).. لكن كيف وصل الباحثون إل  
هذا الستنتاج الذي يكشف العقيدة الباطنية الفية للماسون؟

  أي الرموز القدسة، وهي الروف الرسومية الت ك��انHiero-Glyphاليوغليفية هي لفظة تعن 
 يستخدمها كهنة العابد الصرية. وهناك عدة مراحل لتطور اللغة، فهناك لغة مصرية كانت تسود ف عهد

 Lateالسر الاكمة القدية والوسطى، ث تطورت قليل م��ع الزم��ن ف عه��د الس��ر الت��أخرة 
Egyptianوكانت موجودة وقت احتلل اليونان والرومان لصر (مثل فترة البطالسة وكليوب��اترا ،  

 إل)، وهي نفسها اللغة الت تولت تدرييا إل اللغة القبطية، والت تستخدمها الكنيس��ة الرثوذكس��ية
 الصرية لكن تكتبها بالروف البدية اليونانية (ألفا، بيتا، جاما.. إل) بدل من الرس��وم اليوغليفي��ة

القدية العقدة.
 ولا بدأ شامبليون ف فك رموز حجر رشيد الذي وجده جنود حلة الحتلل الفرنسية، استعان بطبيع��ة
 الال بالنطق القبطي لنه قريب من النطق الفرعون الذي ل نعرفه على وجه الدقة. وح��اول علم��اء

 Gardinerالصريات جع أكب قدر من مفردات اللغة اليوغليفية، ونتاج هذه الاولت هو قاموس 
). 1927الذي يÐعتب الرجع الساسي حت اليوم، مع أنه قدي (نشر سنة

 لكن اللغة الصرية القدية مشكلتها أنا ل تكتب حروف العلة بل تكتفي بالروف الساسية للكلمة، فل
 نعلم طريقة نطق "تشكيل" الكلمة.. ما جعل علماء الصريات يتفقون على أن يعلوا أغلب ضبط مقاطع

الكلمات (أي التشكيل) هو الكسرة! لتسهيل النطق على الدارسي.
 ومثال هذا أن كلمة فرعون يكتبها الصريون القدماء (بر - عا) فينطقها علماء اللغة الصرية بكسر الباء،

اصطلحا ليس إل.



 وكلمة (بر - عا) بالناسبة تعن (البيت العظيم)، أو القصر، ويقصدون با اللك نفسه.. كم��ا يش��ي
 )، أو كما كان العثمانيون يقولونWhite Houseالمريكان مثل إل الرئيس بأنه (البيت البيض 

عن السلطان أنه (الباب العال).
وكلمة (بر) = البيت، وتكتب هكذا

  الستطيل الفتوح هو مسقط رأسي للبيت وبابه، أما الط الرأسي تت الكلمة فمعناه أن القصود من
الرسم اليوغليفي ليس مرد منطوقه بل معناه. أما ف حالت أخرى فيمكن أن يكتب الرسام الصري

 وهو يقصد أن الكلمة الت يعنيها تبدأ بالقطع الصوت (بر) وليس بالضرورة أنه يدخل ف معناها كلمة:
بيت.

أما النصف الثان من كلمة فرعون (بر - عا) فهو (عا)، وتÐرسم هكذا    

 وتشبه العمود السطوان الفقي، ومعناها: الكبي أو العظيم. وللمؤلف الستاذ رؤوف أبو سعدة كتاب
 شرح ف فصل من فصوله الصل اللغوي لكلمة فرعون ف القرآن بطريقة شديدة الذكاء والوضوح، وهو
من مراجع هذا الكتاب، ول يب أن تلو منه مكتبة. واسه (العUلم العجمي ف القرآن مفسرا بالقرآن).
 ومشكلة عدم وضوح التشكيل القيقي للكلمات موجودة أيضا عند اليهود. حيث اللغة العبية التوراتية
 خالية - ف النسخ القدية - من ضبط الكلمات وحروف العلة، ما جعل علماء اليهود "يستنتجون" نطق

  ،ּפרעהومعان الكثي من الكلمات!.. ف التوراة مثل ت��د كلم��ة فرع��ون مكتوب��ة هك��ذا  
 الرف الول هو الفاء لكنه ينطق غالبا باء، والثان راء، والثالث عي، والخي هاء.. فيك��ون رس��م

    ، وأول حرف هوFarawالكلمة هو (برعه) لكن نطقها هو (بUر�عÐوه)!.. ومنها كpتبت ف اليونانية 
 ) النليزي، والرابع (ألفا) مرةP(فاي) والثان (ألفا) والثالث (رو) مع أن كتابته تشبه حرف ال� (ب 

 أخرى وهي مثل حرف الد اللف، والخي يÐنطق كالواو. ومن هنا جاء نطق كلمة فرعون ف النليزية
Pharaoh) (فيو)! لكن الغربيون ل يستطيعون نطق حرف العي، ولذا تد حرف ال� aالثان ف ( 

الكلمة النليزية، حيث أنه يل مل حرف العي ف كلمة (برعوه) و (بر-عا) و (فâر�عUو�ن).
 ويظن اللغويون أن سبب بداية تول حرف الباء الفرعون ف كلمة (بر-عا) إل حرف الف��اء ف اس��م

 Pفرعون مع مرور الزمن هو أن اللغة القبطية أداة التعريف فيها (ال) هي الباء (وتكتب كحرف الباي 



إن كان الرف الذي يليها راء (أو  Fاليونان)، وأنا تÐنطق أحيانا فاء (فاي   (  b l i m n 

r ( 17بالضافة إل 

  التPh-Re-Mas-enلكن هذا الستطراد اللغوي مهم لتعرف معن أول مقطع صوت ف كلمة 
 !!Freemasonتعن: ابن الشمس، والت هي الصدر القيقي لكلمة (ماسون حر) أو 

 ف العبية، وكلمةה ) هي أداة تعريف، مثل اللف واللم ف العربية، ومثل حرف الاء phفهذه ال� (
Theف النليزية. ومع أن الصرية القدية ل تكن با أداة تعريف مكتوبة إل أنا ظهرت ف العص��ر  

التأخر، مع قرب ناية الضارة الفرعونية واختلطها بالشعوب الخرى.
  ، وحي��ث أنPh أو Pi أو Pويكتبها علماء اللغات الصرية والقبطية ف مراجعهم النليزية هك��ذا 

 ).. ومن هنا ج��اء نط��قF) فيتم نطق أداة التعريف وكأنا فاء (Rالكلمة الت تليها تبدأ برف الراء (
 ف اسم جاعتهم.Freeالاسون لكلمة (فري)، والت هي العن القيقي الباطن لكلمة 

لكن ما معناها ف اللغة الصرية؟.. (فري) القصود با هو الشمس، رع.
 ولن النليز عاجزون عن نطق حرف العي فيكتبون اسم الشمس ف مراجعهم الاصة باللغة الص��رية

 . ويقصدون با نطق كلمة (رع) الت تعن الش��مس عن��دRe أو Raالقدية وكأنا (را) أو (ري) 
الفراعنة، واسم الله رع إله الشمس حسب معتقداتم الوثنية.

ويرسونا باليوغليفية هكذا

 ، أذكره لك ليسهل عليك الرجوع للقواميس اليوغليفيةN5وهذا الرمز ف الراجع اللغوية تصنيفه هو 
 لتراه. وربا من الفضل أن أكتب لك كلمة عن مسألة تصنيف الرموز اليوغليفية، كنوع من الستطراد

الذي ل بد وأنك - ف هذه الرحلة - قد تعودت عليه من!!

 فمشكلة اليوغليفية كثرة رموزها. فهي ليست (أبدية) لا عدد مدود من الروف، ب��ل تس��تخدم
  18 22، والعبية 26 حرفا فقط، والنليزية 28الصور الرسومة لتدل على العن. فالعربية مثل 

أما اليوغليفية فرموزها متعددة ومتشعبة.. ولذا كانت وظيفة الكاتب الصري صعبة ومترمة اجتماعيا.
 ولذا لا وضع (جاردنر) قاموسه اليوغليفي وضع الرموز التشابة تت تصنيف واحد ليسهل التع��رف

37، صفحة 2008انظر كتاب: اللغة القبطية، أ.د. عبد الحليم نور الدين 17
p، أول حرف الباي 286وانظر قاموس اللغة القبطية، ترتيب معوض داود عبد النور، صفحة 

مجموعة في جملة: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت18



 عليها، ووضع لكل رمز رقما. فبدل من أن أقول لك مثل أن أقصد الرمز الذي يشبه (جل��ود ثلث��ة
  فتعرف أنت ما أقصدF31ثعالب معلقة ومربوطة من أعلى) فسأقول لك بسهولة أن أقصد الرمز رقم 

  (والخصص للشكال الت تثل أجزاء من اليوانات الثديي��ة)Fإن نظرت للقاموس تت تصنيف ال� 
وتد الرمز 

 مولود أو ابن)!!Child) ومعناها (msوجانبه نطقه (مس 
فالسألة ليست معقدة، ويكنك فهم الكثي من كلمات اليوغليفية إن قرأت عنها كتابا مبسطا.

 الشكلة تكمن ف أن الرموز اليوغليفية ل تكن موحدة تاما.. فربا تد فنانا مصريا يكتب السم
 بطريقة متلفة عن كتابة نفس السم بيد فنان آخر ف معبد آخر ف مافظة أخرى. وهذا طبيعي. وأغلب
 هذه الختلفات يعرفها دارسو اليوغليفية. فستجد مثل أن الكاتب الصري القدي يضيف الشكل (س)

جوار شكل ال�   

)، مع أن    msليزيد من تأكيد نطق كلمة (مس 

 ) إل أن إضافة حرف السي يؤكد للقارئ طريقة نطق الكلمة القصودة. وهن��اكmsوحدها تساوي (
19أمثلة كثية لذا ف مراجع اللغة الصرية القدية.

 ) اليوغليفية الت تعن (طفل، ابن، مولود ل�..) فسأشيmsوما دام الديث قد قادنا إل كلمة (مس 
إل اسم شخصية شهية مشتق من نفس الكلمة وهو: موسى عليه السلم!

 نعم، يكنك أن ترجع لكتاب أ\ رؤوف أبو سعدة الذي ذكرته لك سابقا لتجد فصل ع��ن الص��ل
 اللغوي لسم موسى، بتحليل واضح وعقلية إسلمية باحثة متميزة.. لكن سأكتفي هنا ب��أن أش��ي إل
 حادثة التقاط فتيات قصر فرعون لتابوت موسى الطفل من النهر بعد أن ألقته أمه فيه بالمر الل��ي، ث
 ألقى ال مبته ف قلب امرأة فرعون (آسيا بنت مزاحم) فاعتنت بالطفل "الوليد" الذي كان ل��ه ش��أن

عظيم فيما بعد، فواجه فرعون نفسه، وعب ببن إسرائيل البحر!
ل تعجب إن رأيت أن كل الباحث اللغوية مرتبطة بشكل ما.. فكل الطرق تؤدي إل روما كما يقال!
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 وبنو إسرائيل ف قلب السألة الاسونية، وتاريهم أثر كثيا ف الماعات السرية والباطنية والتآمرة ال��ت
 بقيت حت اليوم. ومع ناية هذا الكتاب ستتكوüن لديك - بإذن ال - رؤية شاملة للمسألة، تربط لديك
 الاضي بالاضر بالستقبل، بيث ترى ما ل تكن تنتبه إليه من قبل، وتفهم طبقة جديدة من الع��ان ف
 العلم والفلم وأخبار السياسة العالية تر على غيك مرور الكرام دون أن يفهموا منها إل ظاهره��ا..

وهذا فضل ال يؤتيه من يشاء.. وقل رب زدن علما.

 ومن الصريي السلمي الذين فهموا عقلية بن إسرائيل ونفسيتهم الدكتور باء المي.. فأنصحك بكتابه
 القيم: الوحي ونقيضه، حيث يذكر تفاصيل كثية ل أريد نقلها هنا وإل طال الكتاب جدا.. لكن

 خلصة بثه الشيق أن تريف اليهود لعقائدهم كان عن قصد وعلى علم وعن عمد. وأنم موصوفون ف
 سورة الفاتة بكلمة "الغضوب عليهم" لسبب وجيه وحكمة بالغة.. وأن تريفهم هو تاما نقيض وضد

للوحي الذي كان ال يرسله إليهم، وبذا استحقوا اللعنة والسخ والعقوبات اللية ف الدنيا والخرة.
***

 والن أعود للمسألة اللغوية، وكلمي عن اليوغليفية والاسونية. فل عجب أن يسب الاسون نفس��ه
 ابنا ل� رع إله الشمس ف زعم الفراعنة، بل تد مثل ف أول سâفر الروج من العهد القدي ذكر اس��م

) ل� رع!msرعمسيس.. وهو أيضا كان يسب نفسه ابنÏا (أي: مس 
  : "فجعلوا عليهم رؤساء تسخي لكي يÐذلوهم بأثقالم، فبUنUوا11، عدد 1(الروج، إصحاح 

لفرعون مدينتUي مازن: فيثوم، ورUعUمسيس")
 . ويظن البعض أن رمسيس الثان هوRa-msesورعمسيس هو رمسيس، يكتبها الؤلفون بالنليزية 

20فرعون موسى، بدللة أن جسده مفوظ إل اليوم (لن خلفه آية) بعد أن غرق ف اليم هو وجنوده.

 ) تعنms) تعن رع أي الشمس، وأن (مâس Re تعن (ال�..)، وأن (PHإذا كنت عرفت الن أن 
) ف آخر الكلمة؟!enطفل أو ابن، فما معن هذه ال� (إن 

Ph-re-ms-en
 ) لكن ينطقه بالمالة فتكونO ل يÐظهر حرف العلة (Freemasonالنطق النليزي السموع لكلمة 

 (فري ميسâن) مع كسر السي، وهذا معروف. لكن الرف الخي (النون) ظنه بعض ال��ؤلفي ال��ذين
 ) ف آخ��ر الكلم��اتsذكروا اشتقاق كلمة الاسونية من اليوغليفية أنه علمة للجمع، مثل إضافة (

92انظر تفسير سورة يونس، الية 20



 النليزية للدللة على جع الكلمة، أو إضافة (�ون) أو  (�ي) للجمع الذكر السال ف العربية. لكن
السألة أظنها أدق من هذا، لن معن كلمة ماسون القصود هو ابن الشمس

FreeMason = Ph-Re-Mes-en = Child of the Sun
فإذا كان:

Child = Mes
The = Ph
Sun = Re

 ؟!ofفأين حرف الضافة 
 Indirect Genitiveوبمد ال وفضله وجدت أنه ف اليوغليفية، الضاف إليه الذي نوعه 

) ف النليزية، وهيOFيستخدم أداة تؤدي معن (
 ) !!n ، ونطقها فعل ( إن  N35وتصنيفها 

 بل والكثر من هذا، أن الصريي القدماء يضعون اسم اللة أو الفراعنة أحيانا ف مقدمة الكلمة، حت لو
 خالف هذا المر الترتيب النحوي الطبيعي العتاد للجملة، كنوع من "الحترام".. وهو جزء من طبيع��ة
 النظام الطبقي الرمي الكهنوت الفرعون الذي يضع اللة على القمة، وتتهم مباشرة الل��ك الفرع��ون

21الذي يعتبونه نصف إله أو ابن إله أو التجسد البشري للله!

) ف بداية الكلمة.PhReولذا وضعوا اسم رع إله الشمس (
***

 والن، أرجو أن يكون هذا الستطراد اللغوي الطويل قد فتح لك أبوابا جديدة لفهم أعمق للماس��ونية
وفكرتا عن الشمس وارتباطها بالعقائد الوثنية القدية.

 وبقي ل أن أضيف مسألتي لذا الفصل. أولها أن عرفت خلل بثي بوجود ملحن موسيقي زن��ي
 أمريكي كان يسمي نفسه نسبة� إل رع والشمس.. وكان جزءا من حركة موسيقية تسمى (الاز الر)

Free jazz:وقد قال هذه الملة العجيبة عن نفسه، أترك لك تفسيها ووضعها ف سياق ما سبق 
 Sun Ra كان اللحن السمى Free Musicردا على تصنيفه ضمن حركة الوسيقى الرة 

  فاس��تخدمواFree(شس رع) يرفض هذا التصنيف ويقول: "طالا تريدون وصف ألان بأنا 
  اسم الشمس. فأن��ا أع��زفre أداة تعريف، و ph. لن free بدل من P-h-r-eالجاء 

Phre Music!! "موسيقى الشمس ..

قارن مع العقائد النصرانية في مسألة ابن الله الذي تجسد في صورة بشر!21



 وبراجعة سيته تعرف أنه متأثر جدا بالاسونية منذ صغره، بالضافة إل أنه ي��ؤمن بالتفس��ي الب��اطن
 العكوس لقصة اللق الذكورة ف العهد القدي، وأن خالق هذا العال ليس هو الله الق بل إله آخر أقل

22منه وذو طبيعة شريرة!

  والذيThomas Paineوالسألة الثانية هي مقال قدي للكاتب والسياسي البيطان (توماس بي) 
)The Age of Reasonيعتب أحد آباء الثورة المريكية، ومؤلف كتاب (عصر العقل 

منشور بداية القرن ال�Origin of Free-Masonryحيث كتب مقال عن أصل الاسونية    
  ، ويقول فيه أن الاسونية كجماعة تيط نفسها وطقوسها بالسرية هي امتداد لطائفة كهنة الدرويد19

Druidsعباد الشمس ف بريطانيا قبل السيحية، مع إضافة اقتباسات من الديانة الصرية القدية تظهر  
ف الرموز والطقوس الت تتم داخل الافل الاسونية!

 ’’ من الفهوم أن للماسون سرا يرصون على حفظه وكتمانه.. لكن ما يكننا جعه من كتبهم
 عن الاسونية يظهر أن حقيقة سرهم ما هي إل دينهم، وعقيدتم الت ل يفهمها إل القليل منهم،

وييطونا بالغموض ‘‘
ويقول ف موضع آخر من مقاله:

 ’’ السيحية والاسونية يشتركان ف نفس الصل.. عبادة الشمس. الفرق هو أن الديانة السيحية
 ماكاة لديانة الشمس، حيث يضعون بدل منها صورة رجل ويسمونه السيح ث يقدمون له نفس

التبجيل والعبادة اللذين كانا للشمس ف الصل ‘‘

سلمة الصري
SalamaCast@yahoo.com

من الواضح أنه كان يعتنق العقيدة الباطنية الغنوصية التي أتحدث عنها في فصل آخر من هذا الكتاب22



»صور تتصل بوضوع الفصل«

كم رمز فرعون وماسون تستطيع أن تستخرج من الصورة؟

ماسون السينما الصرية


